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عندما وجد السيناتور أونيسمو سانشيز            

يت انتظرها طوال عمره، كان ال يـزال  امرأة ال

أمامه ستة أشهر وأحد عشر يوماً قبل أن توافيه 

وكان قد التقاها يف روزال دل فريي، وهي . املنية

قرية متخيلة، كانت تستخدم كرصـيف مينـاء   

سري لسفن املهربني يف الليل، أمـا يف وضـح   

النهار، فكانت أشبه مبنفذ ال فائدة منه يفضي إىل 

وتواجه حبراً قاحالً ال اجتاه له، وكانت  الصحراء،

قرية نائية وبعيدة عن أي شيء، إىل درجة أن أحداً مل يكن يتوقع أن يكون بوسع أي انسان أن يغيـر  

  .مصري أي فرد من سكاا

  

حىت أن امسها كان يثري الضحك نوعا ما، وذلك ألن الوردة الوحيدة املوجودة يف تلك القرية كـان    

.تور أونيسمو سانشيز يف سترته عصر ذلك اليوم الذي التقى فيه لورا فارينايضعها السينا

وكانت كذلك حمطة إجبارية يف احلملة االنتخابية اليت كان يقوم ا السـيناتور كـلّ أربـع               

فقد كانت عربات الكرنفال قد وصلت يف الصباح الباكر، مث تبعتها الشاحنات اليت تقل اهلنود . سنوات

ذين كانوا يستأجرون وينقلون إىل املدن الصغرية لزيادة عـدد احلشـود يف االحتفـاالت العامـة     ال

وقبل الساعة احلادية عشرة بقليل، وصلت السيارة التابعة للوزارة اليت يشبه لوا لـون  . وتضخيمها

رية، وسـيارات  مشروب الفراولة الغازي، باإلضافة إىل السيارات اليت تقل املوسيقيني، واأللعاب النا

أما السيناتور أونيسمو سانشيز، فكان جيلس مسترخياً يف سيارته املكيفة، . اجليب اليت تقل أفراد احلاشية

لكنه ما أن فتح باب السيارة، حىت هبت عليه نفحة قوية من اللهب، وعلى الفور تبلل قميصه املصنوع 

لون، واعتراه شعور بأنه كرب عدة سنوات، من احلرير الصايف، وأصبح وكأنه قد غمس يف حساء فاتح ال

يف احلياة احلقيقية، كان قد بلغ الثانية واألربعني من العمر، . وأحس بالوحدة على حنو مل يشعر به من قبل

كان قارئـاً مـاً   . وكان قد خترج من جامعة غوتينجني بدرجة شرف كمهندس يف استخراج املعادن

وكان السيناتور زوج امرأة أملانية متألقة أجنبت له . رمجة ترمجة ركيكةلألعمال الكالسيكية الالتينية املت

مخسة أطفال، وكانوا مجيعهم يعيشون بسعادة يف بيتهم، وكان هو أكثرهم سعادة إىل أن أخربوه، منـذ  

  .ثالثة أشهر، بأنه سيموت ميتة أبدية قبل أن حيل عيد امليالد القادم



جتماع احلاشد على وشك أن تستكمل، متكّن السـيناتور مـن   وفيما كانت التحضريات لال           

وقبل أن يتمدد على الفراش، . االختالء بنفسه ملدة ساعة يف البيت الذي كانوا قد أعدوه له لريتاح فيه

وضع الوردة اليت حافظ عليها طوال رحلته عرب الصحراء يف كأس مليء مبياه الشرب، وابتلع احلبوب 

اشى تناول قطع حلم العنز املقلّي اليت كانت تنتظره أثناء النهار، وتناول عدة حبوب اليت أخذها معه ليتح

مث وضع املروحة الكهربائية قرب األرجوحة واسـتلقى  . مسكّنة قبل وقتها احملدد خشية أن يعتريه األمل

كي يغفـو  عارياً ملدة مخس عشرة دقيقة يف ظلّ الوردة، وبذل جهداً كبرياً كي يبعد فكرة املوت عنه 

وفيما عدا األطباء، مل يكن أحد يعرف أن أمامه أياماً معدودات سيعيشها، ألنه قرر أن يبقي سره . قليالً

  .طي الكتمان، وأن ال يغير شيئاً يف حياته، ال بدافع من الكربياء، بل بسبب اخلجل واخلزي

ة الثانية يف الساعة الثالثة من بعد أحس أنه ميتلك زمام أموره عندما خرج للقاء اجلمهور للمر           

ظهر ذلك اليوم، مرتاحاً ونظيفاً، وهو يرتدي بنطاالً من الكتان اخلشن، وقميصاً مزهراً، وكانت احلبوب 

غري أن التآكل الذي كان املوت حيدثه . املضادة لألمل قد ساعدته يف إضفاء شيء من السكينة على روحه

نه ما أن صعد إىل املنصة، حىت اعتراه شعور غريب باالزدراء للذين كانوا فيه أكثر خبثاً مما كان يظن، أل

يسعون جاهدين ألن حيظوا بشرف مصافحته، ومل يشعر باألسف، كما يف السابق، على مجوع اهلنـود  

الذين قلما كان بوسعهم حتمل مجرات نترات البوتاسيوم امللتهبة حتت أقدامهم احلافية يف الساحة الصغرية 

وحبركة من يده أوقف التصفيق، بغضب تقريباً، وبدأ يتكلم دون أن تبدو على وجهه أية تعابري . بةاد

وكان صوته العميق . وكانت عيناه مثبتتني على البحر الذي كان يئن حتت وطأة هليب احلرارة. حمددة

ذي كان قد حفظه املوزون يشبه املياه الراكدة، لكنه كان يعرف أنه مل يكن يقول الصدق يف اخلطاب ال

عن ظهر قلب، والذي كان قد ألقاه أمام اجلموع مرات كثرية، بل كان ينـاقض أقـوال مـاركوس    

  .أوريليوس صاحب النزعة اجلربية يف كتاب تأمالته الرابع

لن نصبح لقطاء يف بلدنا . " ، بدأ خطابه خبالف كلّ قناعاته"إننا هنا لكي نلحق اهلزمية بالطبيعة"          

بل سنكون أناساً . آلن، أيتام اهللا يف عامل العطش واملناخ الرديء، منفيني يف أرض آبائنا وأجدادنابعد ا

  ".خمتلفني، أيها السيدات والسادة، سنكون أناساً عظماء وسعداء

ففيما كان يلقي كلمته، كان مساعدوه يلقون . كان مثة منط معني يف هذا السريك الذي يقوم به           

من الطيور الورقية يف اهلواء، فتدب احلياة يف هذه املخلوقات االصطناعية، وحتلّـق حـول   مبجموعات 

ويف الوقت نفسه، كان رجال آخرون يفرغـون  . املنصة املنتصبة من ألواح خشبية، وتطري باجتاه البحر

. بعض جذوع األشجار من الشاحنات، ويغرسوا يف تربة نترات البوتاسيوم وراء اجلمـوع احلاشـدة  

وكانوا قد أقاموا واجهة كرتونية من بيوت خيالية من اآلجر األمحر ذات نوافذ زجاجية، وأخفوا وراءها 

  .األكواخ احلقيقية البائسة

ووعـد  . أطال السيناتور خطابه مستشهداً باقتباسني اثنني باللغة الالتينية ليطيل أمد املهزلـة            

ة لتربية حيوانات املائدة، وبزيـوت السـعادة الـيت جتعـل     احلشد بآالت تصنع املطر، وبأجهزة نقّال

وعندما . اخلضراوات تنمو يف تربة نترات البوتاسيوم، وبشتالت من أزهار الثالوث املزروعة يف أصص



ذاك الدرب سيكون دربنا، : "رأى أنه استطاع أن خيلق عامله اخليايل، أشار إليه بيده، وصاح بأعلى صوته

  ".ذاك الدرب سيكون لنا! انظروا. أيها السيدات والسادة

كانت سفينة مصنوعة من الورق امللّون تعرب وراء البيوت، وكانت أطول من . التفت احلشد           

وعندها الحظ السيناتور، أا بعد أن شيدت وأُنزلت وحملت مـن  . أعلى بيت يف املدينة االصطناعية

ة الكرتونية املتداخلة، وكادت تصبح سيئة كما هـو  مكان إىل مكان آخر، التهم الطقس الشنيع البلد

  .حال قرية روزال دل فريي

بل كان يستمع إىل خطاب . وللمرة األوىل منذ اثتين عشرة سنة، مل يتوجه نلسن فارينا لريحب بالسيناتور

السيناتور وهو مستلق على أرجوحته يف ما تبقى من قيلولته، حتت ظالل عريشة البيت ذي األلواح غري 

مث هرب من . املستوية، الذي بناه بيدي الصيديل اللتني جر فيهما زوجته األوىل واليت قطعها إىل أشالء

جزيرة الشيطان، وظهر يف روزال ديل فريي على منت سفينة حمملة بببغاوات بريئة من نوع املقو، برفقة 

لكن املرأة ماتت ألسـباب  . ها فتاةامرأة سوداء مجيلة كافرة، كان قد التقى ا يف باراماريبو وأجنب من

طبيعية بعد فترة قصرية، ومل تلق مصري املرأة األخرى، اليت سامهت أعضاؤها املقطعة إرباً يف تسميد قطعة 

. األرض املزروعة بالقنبيط، بل ووريت التراب بكامل جسدها، حمتفظة بامسها اهلولندي، يف املقربة احمللية

وامها اجلميل، فضالً عن عيين أبيها الصفراوين املندهشتني، وكان حيق له ورثت االبنة لون أمها وق  وقد

  .أن يعتقد أنه كان يربي أمجل امرأة يف العامل

ومنذ أن اجتمع بالسيناتور أونيسمو سانشيز خالل محلته االنتخابية األوىل، طلب منه نلسن فارينـا أن  

إال أن السيناتور رفـض  . أى عن قبضة القانونيساعده يف احلصول على بطاقة هوية مزورة جتعله يف من

غري أن نلسن فارينا مل يستسلم، بل ظل ولسنوات عديدة، وكلما أتيحت له . بطريقة ودية، ولكن حازمة

أما هذه املرة، فقد بقي يف أرجوحته، وقد كتب عليه أن يتعفّن حياً . الفرصة، يكرر طلبه بأساليب خمتلفة

وعندما مسع التصفيق األخري، رفع رأسه، وأخذ يتطلع من فوق ألواح . اكيف عرين القراصنة الالهب ذ

الدعائم اليت أُحضرت للمباين، جذوع األشجار، واملخادعني : السياج، ورأى اجلانب اخللفي من املهزلة

  .مث بصق بإحساس مفعم باحلقد واالزدراء. املتوارين الذين يدفعون السفينة فوق احمليط

، أخذ السيناتور كدأبه جيوب شوارع القرية وسط أنغام املوسيقى واألسهم النارية، وبعد أن ألقى كلمته

وكان السيناتور يصغي إليهم . وقد حتلّق حوله سكان القرية، الذين راحوا يبثون له شكاويهم ومشاكلهم

باهتمام وود شديدين ومل يكن يتورع عن مواساة كلّ فرد منهم، دون أن يقدم ألي منهم أي خدمات 

ومتكنت امرأة تقف على سطح أحد املنازل مع أطفاهلا الستة الصغار من أن تسمعه صوا وسط . هامة

  .الضجيج وأصوات األسهم النارية

محار واحد فقط ألمتكن من سحب املاء من بئر الرجل "، "قالت  ،"إين ال أطلب الكثري، أيها السيناتور"

  ".املشنوق

  "ماذا حدث لزوجك؟: "الحظ السيناتور األطفال النحاف الستة وسأهلا

وعثر على امرأة أجنبيـة، مـن   "، أجابت املرأة بروح دمثة، "ذهب يبحث عن الثروة يف جزيرة أروبا"

  ".النوع الذي يضع املاس يف أسنان



  .أحدث اجلواب عاصفة من الضحك

  ."ستحصلني على محارك" حسناً، قرر السيناتور، "

وما هي إال حلظات، حىت أحضر أحد مساعديه محاراً مزوداً بسرج جيد إىل بيت املرأة، وقد دون على 

كفله شعار من شعارات احلملة االنتخابية بطالء ال ميكن إزالته لكي ال ينسى أحد أبداً أنه هدية مـن  

  .السيناتور

ى، بل وحىت قدم ملعقة دواء للرجل وعلى امتداد الشارع القصري، قام ببعض األعمال الصغرية األخر

املريض الذي أمر بإخراج سريره ووضعه عند باب بيته كي يتمكن من رؤية السيناتور عندما مير.  

يف الزاوية األخرية تلك، ومن خالل ألواح السياج، رأى نلسن فارينا وهو مستلق يف أرجوحته، وقد بدا 

  .دون أن يبدي له أية مشاعر باملودة شاحباً وكئيباً، لكن ومع ذلك، حياه السيناتور

  "مرحباً، كيف حالك؟"

  .التفت نلسن فارينا من فوق أرجوحته ورمقه بنظرته املفعمة باالرتياب والغل

  .، قال"أنا، كما تعرف"

  .خرجت ابنته إىل الباحة عندما مسعت التحية

ا أقواس ملونة، وكانت قـد  كانت ترتدي فستاناً هندياً رخيصاً من نوع غواجريو، وكانت تزين رأسه

إال أنه، حىت يف وضعها السيئ ذاك، يستطيع املـرء أن  . دهنت وجهها بأصباغ لتقيه من أشعة الشمس

وقف السيناتور منقطع األنفاس وقال . يتصور أنه ال توجد امرأة أخرى يف مجاهلا على وجه البسيطة كلها

  ".يفعل اهللا أكثر األشياء جنوناً. اللعنة: "بدهشة

وطلب منها احلارسان .  تلك الليلة، جعل نلسن فارينا ابنته ترتدي أمجل ثياا، وبعث ا إىل السيناتوريف

املسلحان بالبنادق اللذان كانا يهزان رأسيهما من شدة احلرارة يف البيت املستعار، أن تنتظـر علـى   

  .الكرسي الوحيد يف الردهة

اعاً مع أناس على قدر من األمهية يف روزال دل فايل، الذين كان السيناتور يعقد يف الغرفة ااورة اجتم

كان قد مجعهم لينشد على مسامعهم احلقائق اليت مل يكن قد ذكرها يف خطابه، والذين كانوا يشبهون إىل 

وكان قد بدأ يعتري السيناتور امللل . درجة كبرية مجيع من كان يلتقي م يف البلدات الصحراوية كلها

كان قميصه مبلالً بالعرق، وكان حياول أن . من تلك اجللسات الليلية اليت مل تكن تتوقف ويشعر بالتعب

جيففه على جسده من التيار احلار املنبعث من املروحة الكهربائية اليت كانت تصدر طنيناً كطنني ذبابـة  

  .الفرس يف وسط احلرارة الالهبة اليت تغمر الغرفة

إنكم تعرفون، وأنا أعرف أن اليوم الذي : "مث أضاف" يوراً ورقيةبالطبع ال نستطيع أن نأكل ط: "قال

ستنمو فيه األشجار واألزهار يف كومة روث العنزات هذه، ويف اليوم الذي سيحل مسك الشابل حمـل  

  "الديدان يف برك املاء، عندها، لن يعود لكم، ولن يعود يل شيء هنا، هل تفهمون ما أقوله لكم؟

يما كان السيناتور يتكلم، مزق صفحة من التقومي، وشكّل منها بيديه فراشة ورقية، وف. مل حير أحد جواباً

مث خرجت وانسلت   مث ألقاها حنو تيار اهلواء املنبعث من املروحة، فراحت الفراشة تتطاير حول الغرفة،



ملتواطئ وتابع السيناتور كالمه، بعد أن متالك نفسه، يساعده يف ذلك املوت ا. عرب شق الباب املوارب

  .معه

بأن انتخايب مرة أخرى هـو  : لذلك، ال يتعني علي أن أكرر على أمساعكم ما تعرفونه جيداً: "وأضاف

ملصلحتكم أنتم أكثر مما هو ملصلحيت أنا، ألين سئمت املياه الراكدة وعرق اهلنود، يف الوقـت الـذي   

  ".تكسبون فيه أنتم، أيها الناس، رزقكم منه

رأا فقط ألن احلارسني يف البهو كانا . اشة الورقية وهي تنسرب من باب الغرفةرأت لورا فارينا الفر

وبعـد أن دارت عـدة دورات،   . يغطان يف النوم ومها جالسني على الدرج، يعانق كل منهما بندقيته

حاولت لورا فارينـا أن تقتلعهـا   . انفتحت الفراشة املثنية بكاملها، وارتطمت باحلائط، والتصقت به

إال أن أحد احلارسني، الذي استيقظ على صوت تصفيق منبعث من الغرفة ااورة، الحـظ  . هابأظافر

  .حماولتها العقيمة

عادت لورا فارينا وجلست عندما بـدأ  ". إا مرسومة على احلائط"، قال بفتور، "ال ميكنك اقتالعها"

ومل يلحظ لـورا  . املزالج وقف السيناتور عند مدخل الغرفة ويده على. الرجال خيرجون من االجتماع

  .فارينا إال عندما أضحت الردهة خاوية

  "ماذا تفعلني هنا؟"

  ".لقد أرسلين أيب: "قالت

أمعن النظر يف احلارسني النائمني، مث متعن يف لورا فارينا، اليت كان مجاهلا الفائق يفوق . فهم السيناتور 

  .هأمله، وهنا عرف أن املوت هو الذي اختذ قراره نيابة عن

  .قال هلا" ادخلي"

كانت آالف من األوراق النقديـة تتطـاير يف   : وقفت لورا فارينا والدهشة تعتريها عند مدخل الغرفة

لكن السيناتور أطفأ املروحة، فتوقفت عن السباحة يف اهلواء وأخذت تتهاوى . اهلواء، ختفق كالفراشات

  .وتتساقط فوق قطع األثاث يف الغرفة

  ".حىت اخلراء ميكن أن يطري" ماً، ، قال مبتس"كما ترين"

كانت بشرا ناعمة ومشدودة، وبلون النفط اخلام وكثافته، . جلست لورا فارينا على املقعد املدرسي

وكان شعرها مثل عرف فرس صغرية، وكانت عيناها الواسعتان متنحان بريقاً أكثر ملعاناً مـن وهـج   

  . الوردة اليت تلوثت بنترات البوتاسيوم وتبع السيناتور مسار نظرا ووجد أخرياً. الضوء

  ".إا وردة: "قال

  ".لقد شاهدا عندما كنت يف ريوهاتشا. "قالت ويف صوا نربة ارتباك" نعم"

وعلى . جلس السيناتور على السرير العسكري، وراح يتحدث عن الورود فيما بدأ يفك أزرار قميصه

يه داخل صدره، كان قد رسم وشم يف شكل قلب خيترقه اجلانب الذي كان خييل إليه أن قلبه موجود ف

  .ألقى القميص املبلل على األرض وطلب من لورا فارينا أن تساعده يف خلع حذائه الطويل. سهم

مل يبعد السيناتور عينيه عنها وهو يتمعن فيها بدقّة، وفيما كانت تفك رباط حذائه، . جثت أمام السرير

  .يء احلظ من لقائهما هذاكان يتساءل من منهما سيكون س



  ".إنك جمرد طفلة: "قال

أبدى السيناتور مزيداً ". سأبلغ التاسعة عشرة من عمري يف شهر نيسان القادم. قد ال تصدق: "قالت

  .من االهتمام

  "يف أي يوم؟"

  ".يف اليوم احلادي عشر: "قالت

  :، مث أضاف مبتسماً"ج احلملننتمي كالنا إىل بر: " أحس السيناتور بأنه أصبح أفضل حاالً، مث قال

  ". إنه برج العزلة"

أما السيناتور، فلم . مل تكن لورا فارينا تبدي اهتماماً مبا كان يقوله ألا مل تكن تعرف ماذا تفعل باحلذاء

يكن يعرف ماذا يفعل بلورا فارينا، ألنه مل يكن قد اعتاد مثل عالقات احلب املفاجئة هذه، كما أنه كان 

ولكي يتاح له قليل من الوقت للتفكري، أمسك لورا . ل هذه العالقة يعود إىل الذل واملهانةيعرف أن أص

مث أدرك أا كانت . فارينا بإحكام بني ركبتيه، وضمها حول خصرها، واستلقى على ظهره فوق السرير

كان واجفاً،  عارية حتت ثياا، بعد أن انبعثت من جسدها رائحة قوية من عطر حيوان الغابة، لكن قلبها

  .وكسا جلدها عرق جليدي

  .، قال متنهداً"ال أحد حيبنا"

جعلـها  . حاولت لورا فارينا أن تقول شيئاً، لكن مل يكن لديها من اهلواء سوى قدر يكفيها كي تتنفس

. استسلمت إىل رمحة قـدرها . تستلقي جبانبه ليساعدها، وأطفأ الضوء وأصبحت الغرفة يف ظلّ الوردة

تور يداعبها ببطء، يسعى إليها بيده، يلمسها ملساً خفيفاً، لكنه صادف شيئاً حديدياً يعوق وراح السينا

  .طريقه يف البقعة اليت كان يسعى إليها

  "ماذا تضعني هناك؟"

  ".قفل: "قالت

  "أين املفتاح؟. "قال السيناتور غاضباً وسأل عن الشيء الذي يعرفه جيداً!" ملاذا حبق السماء"

  .ينا الصعداءتنفست لورا فار

لقد طلب مين أن أخربك بأن ترسل أحـداً مـن رجالـك    : "، وأضافت"أيب  إنه موجود عند: "أجابت

  ".للحصول عليه، وأن ترسل معه وعداً خطياً بأنك ستحلّ مشكلته

مث أغمض عينيه ليسترخي وألقـى  ". يا له من ضفدع ابن زىن: "ودمدم ساخطاً. ازداد السيناتور توتراً

تذكّر، تذكّر، سواء كنت أنت أو شخصاً آخر، فلن متضي يف هذه احلياة فترة طويلة . المبنفسه يف الظ

  .وستموت حىت لن يبقى أحد يلهج بامسك

  .انتظر حىت تالشت القشعريرة اليت اعترته

  "ماذا مسعت عين؟: قويل يل شيئاً واحداً: "سأهلا

  "هل تريد أن أقول احلق؟"

  ".احلق"

  ".، إم يقولون إنك أسوأ من اآلخرين ألنك خمتلفحسناً: "قالت لورا فارينا



وعندما فتحهما ثانية، بدا أنه أفاق . الذ بالصمت لفترة طويلة وهو مغمض العينني. مل ينزعج السيناتور

  .من أكثر غرائزه املثرية للخوف

  ".أوه، حبق السماء، قويل ألبيك ابن العاهرة بأنين سأحلّ مشكلته: "مث قرر

  .، قالت لورا فارينا، لكن السيناتور أوقفها"كنين أن أذهب وأجلب املفتاح بنفسيإذا أردت، مي"

  ".مجيل أن يكون بصحبة املرء أحد عندما يكون وحيداً متاماً. انسِ أمر املفتاح، ونامي قليالً معي: "قال

ودفـن  طوق السيناتور خصرها بذراعيه، . مث وضعت رأسه على كتفها، وعيناها مثبتتان على الوردة

وبعد ستة أشهر وأحد عشـر  . وجهه يف إبطها الذي تفوح منه رائحة حيوان الغابة، واستسلم للرعب

يوماً مات وهو يف تلك الوضعية ذاا، محتقراً ومهاناً بسبب الفضيحة اليت شاعت بأنه كان مع لـورا  

  .فارينا وكان يبكي حبرقة ألنه مات بدوا

  

  ملتحدة االمريكيةمترجم سوري يقيم يف الواليات ا


